
Adresa: Vědomí

Odesílatel: Tvář

Věc: Žaloba

Já, tvář člověka XY, podávám tímto žalobu na svého majitele za trvalé zanedbání, 
časté využívání, ztrátu těšení a  nedostatečnou vnitřní péči. Svoji žalobu odůvodňuji takto: 

Od narození jsem se neprotrhla, nezvetšela. Pokud šlo o nějaké úrazy, nikdy to 
nebyla moje vina. Jsem věrná svému účelu, kterým je dostatečná propagace mého 
nositele. Jsem přizpůsobivá. Snáším všechny okolní povětrnostní vlivy. Ačkoliv jsem zcela 
nahá, nehořekuji. Když se ochlupatím, oholí mne. Nic nenamítám. Slzy, které po mne 
tečou, zvládám s grácií. Trapné líčení, pearcing, tetování - všechno vydržím. 

 Odmítám však nadále snášet trvalé zanedbávání vnitřní péče. Právě to je důvodem 
mé žaloby, na které trvám a trvat nepřestanu, dokud nedojde k nápravě. Svoji žalobu 
opírám o níže uvedená fakta:

*V důsledku zapšklosti se už několik týdnů nezvedly koutky úst směrem nahoru, což 
způsobuje ochabnutí lícních svalů (soused krk si stěžuje, že bude brzy mít kůži jako 
prastarý ještěr);

*více než půl roku po mně netekly slzy radosti. Nutně je potřebuji k oživení ucpaných pórů;

*čelo se dávno nepromnulo, nedochází k žádným pochodům pod spodinou lebeční;

*u uší se tvoří vrásky od ucpávání, aby byl klid;

*rty se dávno nepřimkly k sobě v tichém soustředění, které nesmírně prospívá mému 
celkovému výrazu;

*obočí netuší, kde je jeho místo, neboť je neustále kriticky pozdvižené;

*na kořeni nosu trčí stožár kolmých vrásek od mračení. 

Úhrnem tedy podávám žalobu za trvalé zanedbávání vnitřního života, pěkných úmyslů, 
dobrých myšlenek a radostného tetelení, které mi působí žal, šedost, ochablost 
a podvýživu.

V samotném závěru svého přípisu podávám navíc urgentní stížnost na vymizení těšení 
a vyhaslost očí, které ničemu nevěří, v nic nedoufají a nic neočekávají.

Žádám proto, aby došlo k nápravě a zamezení nanášení hloupých krémů, masek 
a peelingů. Tak, jak je dobrým zvykem, prosím o obnovení duchovního řádu, radostných 
emocí, dobrých vztahů a především znovunastolení vnitřní harmonie a svobody, která mne 
rozjasní, zkrášlí a udrží trvale pružnou navzdory všemu, co se děje kolem, v co nejkratším 
možném termínu. Požaduji těšení se z maličkostí, radování z hloupostí a jásání z prostého 
bytí. Neboť právě to mne sytí.  

Děkuji za projednání mé žádosti, pochopení, laskavost a za okamžité řešení.



V případě, že nedojde k nápravě, upozorňuji na to, že hrozí potenciální nebezpečí 
skutečnosti, že se stanu mrtvou hmotou bez výrazu. 
 
V hluboké odevzdanosti a nesmírné odvaze                       

Tvář (moje? Tvoje?)  

Lidka Hénková
slovakteraleci.com

http://slovakteraleci.com

